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Novos caminhos para a RMC
Marginais, duplicações e prolongamento de rodovias
aumentam a fluidez e o conforto dos motoristas

Turismo
Desfrute das delícias da culinária
brasileira e internacional em
Sousas e Joaquim Egídio

Segurança
Fique por dentro de algumas
dicas para uma viagem tranquila
nas férias escolares

Guia de viagem
Todo dia, as rodovias do Corredor Dom Pedro conectam 2,5 milhões de pessoas e 450 mil
usuários, garantindo a integração entre 17 municípios da Região Metropolitana de Campinas
(RMC) e do Circuito das Frutas com o Vale do Paraíba. No intenso vaivém de automóveis,
caminhões e motocicletas pelas pistas das rodovias D. Pedro I (SP-065), Prof. Zeferino Vaz
(SP-332), Eng. Constâncio Cintra (SP-360), Romildo Prado (SP-063) e Magalhães Teixeira
(SP-083), há inúmeras riquezas, atrações e, por que não, segredos distribuídos ao longo
do trecho.
Para apresentar toda essa diversidade aos nossos usuários e estimular o desenvolvimento
dos municípios da região, a Rota das Bandeiras, uma empresa da Odebrecht TransPort,
lança a primeira edição da revista NA ROTA, publicação bimestral que valoriza a cultura,
o lazer e o turismo dos municípios do Corredor Dom Pedro; mantém o usuário atualizado
sobre temas como segurança, saúde e bem estar; e destaca os serviços oferecidos e
investimentos realizados pela Concessionária para modernização de 297 km de malha
rodoviária sob sua responsabilidade.
Trata-se de um guia que, certamente, vai contribuir para tornar sua viagem ainda mais
segura e confortável por nossas rodovias. Nesta primeira edição, apresentamos a você as
delícias do saboroso circuito gastronômico que não para de crescer nos distritos de Sousas
e Joaquim Egídio, em Campinas; as novidades nas obras estruturantes que a Rota das
Bandeiras executa no Corredor Dom Pedro e as conquistas do Programa Caia na Rede, que
tem levado a inclusão digital a diversos moradores do trecho.
Boa leitura!

Júlio Perdigão
Diretor-Presidente
Concessionária Rota das Bandeiras

Confira os tradicionais eventos das cidades
que integram o Corredor Dom Pedro

junho
Festa de São João na Praça - Cosmópolis
Nos dias 28 e 29 de junho, a cidade de Cosmópolis realiza a Festa de São João na Praça. Com
entrada franca, o evento tem diversas atrações voltadas ao “universo caipira”, reforçando as tradições
das festas juninas, com muita comida boa, brincadeiras, apresentação de quadrilhas, música e muito
mais. As delícias da praça de alimentação ficam por conta das entidades sociais da cidade.
Onde: Com classificação livre e entrada franca, a festa acontece na Praça Presidente Kennedy,
conhecida como Praça do Rodrigo, na Rua Santa Gertrudes (esquina com Moacir do Amaral, s/nº), a
partir das 20h.
Confira as atrações do “universo caipira” na festa de São João

Saiba mais sobre eventos em
Cosmópolis, Jacareí e Louveira
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27/07 - Show com o carismático cantor brega Falcão

julho / agosto
2ª Festa das Tradições Nordestinas - Louveira
Em homenagem à comunidade migrante nordestina
da cidade, a Prefeitura de Louveira promove a 2ª Festa das
Tradições Nordestinas. Com entrada franca, o evento será
realizado em dois finais de semana: 26 e 27 de julho e 2 e 3
de agosto, sempre a partir das 10h.
O objetivo da festa é difundir e compartilhar as delícias
gastronômicas e a cultura nordestina. O evento contará com
uma grande variedade de barracas com comidas típicas,
como tapioca, acarajé, pastel nordestino, feijão tropeiro, baião
de dois, buchada de bode, sarapatel e muitas outras comidas
saborosas. As crianças terão diversão garantida com diversos
brinquedos infláveis. O festejo tem ainda Feira de Artesanato
O melhor da
e apresentação da quadrilha do Tio Bola todos os dias.
música erudita
Principais Atrações
Foto: Valter Pereira
26/07 - Forró com a banda Bicho de Pé e arrasta-pé com
Inverno Cultural - Jacareí Frank Aguiar
A cidade de Jacareí lhe convida para mais um Inverno Cultural 27/07 - Os repentistas Caju e Castanha e show do cantor
durante o mês de julho. As datas serão confirmadas no site da cidade brega Falcão
até o final de junho. O evento traz música erudita em vários pontos 2/08 - Bate-coxa com os shows de Zelito do Acordeon e de
do município. Um dos destaques é a ópera Barbeiro de Sevilha. Mais Mano Walter
informações pelo telefone (12) 3951-0710. 3/08 - Show da Banda de Pífanos de Caruaru e Forró
Onde: Em vários pontos de Jacareí. Confira toda a programação em Universitário com o grupo Falamansa
www.jacarei.sp.gov.br Onde: Com entrada franca, a festa acontece na Área de
Lazer do Trabalhador (Rodovia Romildo Prado, Km1).
Rota das Bandeiras, Movidos para Servir.
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Vila Paraíso - Sugestão é o Pirarucu da Amazônia

Sousas e Joaquim Egídio proporcionam
uma viagem de sabores pela culinária
brasileira e internacional

Que delícia!
Distritos de Campinas se destacam
como polo gastronômico
No vaivém das estradas, a maioria dos motoristas talvez não
saiba que o trecho entre o km 122 e o km 129 da rodovia D. Pedro
I (SP-065) “esconde” um delicioso destino. É que nesta região,
mais precisamente nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, em
Campinas, encontra-se um polo gastronômico de dar água na
boca. Brasileira ou internacional, a culinária na região agrada a
todos os paladares, com opções de frutos do mar, peixes, massas,
comidas caseiras feitas no fogão à lenha e muitos mais.
Segundo a Adegas (Associação de Estabelecimentos
de Gastronomia), Sousas e Joaquim Egídio contam com
aproximadamente 60 estabelecimentos, entre bares e
restaurantes. Os dois distritos mantêm quase que intactas
algumas características de vila rural, contando com construções

do final do século 19. Além do circuito gastronômico,
Joaquim Egídio possui um grande potencial turístico,
com cachoeiras, matas, trilhas, relíquias arquitetônicas,
flora e fauna nativas e montanhas. Conheça algumas
das saborosas opções de restaurantes para você curtir
o final de semana nesta aconchegante região:
Ca’ Di Mattone
Em Sousas, a culinária internacional se faz
presente. A italiana, por exemplo, é bem representada
pelo Ca’ Di Mattone. Com massas preparadas artesanalmente, o
restaurante oferece pratos pra lá de especiais. A sugestão da casa
é o Filé all Cammembert .
Onde: Praça São Sebastião, 53, Sousas. Tel (19) 3258-9010
El Tambo
Ainda em Sousas, o El Tambo faz bastante sucesso com
a cozinha latino-americana. O restaurante oferece pratos
mexicanos, como nachos, tacos, burritos, quesadillas e fajitas,
além de ceviches (Peru) e parrillas (Argentina).
Onde: Avenida Dr. Antonio Carlos Couto de Barros, 2.230, Sousas.
Tel (19) 3294-1053
Bar do Marcelino
Seguindo a rota gastronômica dos distritos, vamos para
Joaquim Egídio. Com os tradicionais caixotes de madeira para a
clientela aguardar o seu lugar na casa, o Bar do Marcelino oferece
uma comida caseira de excelente qualidade. Lanches, porções e
refeições completas, como o saboroso tutu à moda.
Onde: Rua Dr. Heitor Penteado, 1.113, Joaquim Egídio.
Tel (19) 3298-6249

El Tambo - Especializado em comida mexicana
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Estação Marupiara
Em meio à natureza de uma área de preservação ambiental,
está a aconchegante e charmosa Estação Marupiara. Entre os
pratos que se destacam está o de camarões ao molho de laranja
e gengibre com arroz de coco.
Onde: Rua Manoel Saturnino Amaral, 29, Joaquim Egídio.
Tel (19) 3298-6289
www.rotadasbandeiras.com.br

Vila Paraíso
O restaurante Vila Paraíso oferece aos visitantes uma
experiência única: desfrutar saborosos pratos num lindo local,
privilegiado pelas belezas naturais. Sugestão da casa: Pirarucu da
Amazônia.
Onde: Rua Dr. Heitor Penteado, 1.716, Joaquim Egídio.
Tel (19) 3298-6913

Feijão com Tranqueira - Opção de culinária mineira

Feijão com Tranqueira
A culinária mineira está bem representada na região. Um
exemplo é o Feijão com Tranqueira, outra deliciosa opção. O nome
do prato que batizou a casa é composto por feijão caprichado, paio
e linguiça calabresa.
Onde: SP-081, km 11 (Estrada das Cabras), Joaquim Egídio.
Tel (19) 3298-6682
Como chegar pela Rodovia D. Pedro I (SP-065):
• Pela pista Sul (sentido Jacareí) – utilizar alça de acesso no km
129 para Sousas ou Saída 122 para Joaquim Egídio.
• Pela pista norte (sentido Anhanguera) – Saída 122 para Joaquim
Egídio ou saída 128A para Sousas.

Festival Gastronômico de Inverno esquenta a região
Entre 19 de junho e 13 de julho, Sousas e Joaquim Egídio serão novamente palco
do Festival Gastronômico de Inverno. Os apreciadores da boa gastronomia poderão
aproveitar o jantar com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa),
especialmente criados para a ocasião pelos restaurantes participantes, com preços
sugeridos de R$ 49,90.
Para se programar, você poderá ver os menus de cada restaurante do festival no
www.adegasgastronomia.com.br
Rota das Bandeiras, Movidos para Servir.
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Férias escolares aumentam o
movimento nas rodovias

O atacante português Cristiano Ronaldo ficará em Campinas durante
a Copa do Mundo; Nigéria também terá sub-sede na cidade

Dicas para uma viagem
segura nas estradas
Com a proximidade das férias escolares, o movimento nas
estradas aumenta. Para aproveitar este período com tranquilidade
e segurança, o motorista deve estar atento às situações de
perigo, que podem ser evitadas com a adoção de uma conduta
responsável ao dirigir.
Veja abaixo recomendações do Cesvi Brasil (Centro de
Experimentação e Segurança Viária) para a prevenção de
acidentes nas estradas.
Manutenção preventiva
O motorista deve realizar revisões periódicas no veículo,
principalmente antes de viajar, para verificar as condições dos
freios, suspensão, alinhamento, pneus, estepes, sistema de
injeção, condições da bateria, níveis dos fluidos,
faróis e lanternas. Algumas destas verificações
podem ser feitas pelo proprietário. As mais
específicas, como condições dos freios,
suspensão, alinhamento e sistema
de injeção, devem ser feitas por um
especialista.

Melhor do mundo

Cinto de segurança
O uso do cinto é obrigatório e imprescindível para a
segurança dos ocupantes do veículo, pois reduz os riscos de
fatalidades em acidentes de trânsito. Deve ser usado por todos
os ocupantes, inclusive pelos passageiros do banco traseiro,
estabelecido por regulamentação de trânsito. De acordo com uma
avaliação realizada pelo NHTSA (National Highway Transportation
Safety Administration), dos EUA, o condutor que usa o cinto de
segurança tem o índice de risco de fatalidade reduzido em 45%. A
falta do cinto também é uma infração de trânsito grave.
Crianças no carro
Os adultos precisam estar atentos aos equipamentos
de segurança adequados à idade, peso e altura da criança,
popularmente conhecidos por cadeirinhas. O Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), em 2008, regulamentou a obrigatoriedade
do uso de dispositivos de retenção no transporte de crianças de
até sete anos e meio em automóveis. O não cumprimento dessa
regulamentação resulta em infração gravíssima.
Bagagem
Objetos e bagagens devem ser transportados no portamalas. Em uma colisão, o objeto solto pode ser arremessado
no interior do veículo e seu peso é multiplicado por 25 vezes ou
mais, dependendo da velocidade. É preciso estar atento quando
o veículo estiver com maior carga (passageiros e bagagens) do
que o usual. Nessas condições, é necessário um maior espaço
para frenagens e ultrapassagens (aceleração menor), e as curvas
precisarão ser realizadas em velocidades menores.

em nossa rota
Uma das cidades que integram o Corredor Dom Pedro de
rodovias, administrado pela Rota das Bandeiras, Campinas estará
no foco da imprensa internacional durante a Copa do Mundo no
Brasil. É que a cidade será sub-sede da seleção de Portugal, do
badalado atacante Cristiano Ronaldo, eleito pela Fifa o melhor
jogador do mundo na atualidade. Além dos portugueses, Campinas
também receberá a seleção da Nigéria durante o Mundial.
A equipe de Portugal ficará hospedada no hotel Royal
Palm Plaza e utilizará as instalações da Ponte Preta para seu
treinamento e apoio logístico. O principal local de trabalho da
seleção lusitana será o centro de treinamento do clube, mas
estão previstos também dois treinos abertos ao público
no Estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta. Estas
duas atividades estão previstas para 12 e
18 de junho, com entrada gratuita para
até 10 mil pessoas.

Distrações – celulares e alimentos
O motorista precisa manter o foco na estrada e não
dispersar a atenção com o uso de telefone celular e
consumo de alimentos. Comer ao volante dobra o risco
de acidente. Já escrever uma mensagem no celular
aumenta este risco em mais de 23 vezes.
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Já os nigerianos ficarão hospedados no Vitória Concept
Hotel e utilizarão o Estádio Brinco de Ouro, do Guarani, para seus
treinamentos na cidade. A seleção africana também realizará
atividades abertas (datas indefinidas), inicialmente marcadas para
o estádio bugrino.
Viracopos
Sub-sede da Copa, Campinas conta com um dos principais
aeroportos do Brasil: Viracopos. Além de Portugal e Nigéria,
outras cinco delegações que se hospedarão em cidades próximas
também utilizarão o aeroporto: Argélia, Costa do Marfim,
Honduras, Japão e Rússia. No total, o Estado de
São Paulo será a casa de 15 seleções durante
os jogos da Copa do Mundo.

www.cristianoronaldo.com

Rota das Bandeiras, Movidos para Servir.
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Um raio-x das rodovias do Corredor
Dom Pedro
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Saiba mais sobre obras realizadas
pela Rota das Bandeiras

Novas marginais abrem
caminho na rodovia D. Pedro I

Aumentar a fluidez da malha viária, a segurança
e o conforto dos usuários. É com esses objetivos que a
Concessionária Rota das Bandeiras investe diariamente em
obras de infraestrutura nas cinco rodovias que formam o
Corredor Dom Pedro. Um exemplo desse trabalho está nas
obras de construção das marginais da rodovia D. Pedro I (SP065), na região de Campinas. No mês de maio, mais um trecho
foi liberado para o tráfego de veículos, do km 134 (Trevo da
SP-340) ao km 140 (Trevo de Barão Geraldo), qualificando a
fluidez do tráfego no local.
O projeto completo de construção das marginais prevê
32 km de pistas que contemplarão toda a área urbana de
Campinas, entre o km 129 (Trevo da Leroy Merlin) e o km
145,5, no entroncamento com a Anhanguera. O trecho em
questão é o que recebe o maior fluxo da rodovia, com cerca
de 125 mil veículos por dia, e onde são recorrentes os casos
de pontos de lentidão por excesso de fluxo, especialmente nos
horários de pico.
O papel da marginal é diluir o tráfego da pista expressa,
servindo de apoio a quem quer transitar entre os bairros, no
perímetro urbano. Pelas faixas expressas deverão passar
majoritariamente os motoristas que realizam as viagens
intermunicipais. Vale destacar que as novas marginais
aumentam em 66% a capacidade de tráfego no trecho, que
passa a oferecer dez faixas de rolamento – seis faixas nas
pistas expressas e outras quatro nas marginais.
Atualmente, a Rota das Bandeiras executa as obras entre
o km 140 (Trevo de Barão Geraldo) e o km 145 (Anhanguera).
A próxima etapa de trabalhos vai ocorrer entre o km 129 e
o km 134. O investimento total da Concessionária no projeto,
que deverá ser concluído até o final de 2015, é de R$ 153,3
milhões.

SP-360 e anel viário de Campinas também
passam por transformação
Outras duas grandes obras também vão
melhorar a vida dos motoristas que circulam pelo
Corredor Dom Pedro, especialmente na Região
Metropolitana de Campinas (RMC).
Uma delas é a duplicação completa da rodovia
Eng. Constâncio Cintra (SP-360), do km 66,5 ao km
81,7, entre os municípios de Itatiba e Jundiaí. Anseio
antigo da população das duas cidades, a duplicação
beneficia mais de 20 mil usuários que circulam
diariamente pela rodovia. O trecho entre o km 66,5
e o km 74,4, em Jundiaí, foi entregue em novembro
de 2013, com 7,9 km de pistas duplicadas e dois
complexos viários reformulados.
O segundo trecho da rodovia, do km 74,4 ao
km 81,7, vai contar com três dispositivos de retorno
na altura do bairro Champirra, do Distrito Industrial
de Itatiba e do Trevo de Louveira. O plano de
investimentos da Rota das Bandeiras prevê recursos
de R$ 221,28 milhões na duplicação completa da
SP-360, que será concluída neste ano.
Outro destaque é o prolongamento do anel
viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083),
que atualmente liga a rodovia D. Pedro I à rodovia
Anhanguera, na região de Valinhos. O primeiro
trecho do prolongamento, entre a Anhanguera e
a Bandeirantes, já está em execução. Serão 5,8
quilômetros de vias que irão ampliar o acesso ao
Corredor Dom Pedro e ao sistema Anhanguera/
Bandeirantes, facilitar o deslocamento dos moradores
da região de Campinas e fomentar a economia local.
A obra prevê recursos de R$ R$ 158,8 milhões,
totalmente custeados pela da Rota das Bandeiras.

Os 32 km de novas pistas irão aumentar em 66% a
capacidade de tráfego no trecho urbano da rodovia

SP-360

SP-083

Foto: Glener Uehara
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Uso racional da água:

Veja como combater a reprodução
do mosquito Aedes Aegypt

Todos

faça a sua

parte

contra a

dengue

Com mais de 215 mil casos registrados até o mês de abril
em todo o Brasil, a dengue voltou a preocupar a população, mais
precisamente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, é
importante a mobilização de todos para combater a reprodução
do mosquito Aedes Aegypt.
A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar
o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou

Lixo
Coloque o lixo em sacos
plásticos e mantenha a lixeira
bem fechada. Não jogue lixo em
terrenos baldios.
Jogue no lixo todo objeto
que possa acumular água, como
embalagens usadas, potes, latas,
copos, garrafas vazias, etc.
Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance
de animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana.
Plantas e jardins
Encha de areia até a borda os
pratinhos dos vasos de planta.
Se você não colocou areia e
acumulou água no pratinho da planta,
lave-o com escova, água e sabão.
Faça isso uma vez por semana.
Se você tiver vasos de plantas
aquáticas, troque a água e lave o
vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão pelo
menos uma vez por semana.
14
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medicamentos que combatam a contaminação. Para isso, é
preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução.
A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada
em qualquer tipo de recipiente. Algumas ações simples fazem
a diferença na luta contra o mosquito. Por isso, tente colocá-las
em sua rotina.
Saiba como se proteger contra a dengue:

O mau uso da água causa preocupação em todo o planeta
e, por isso, a conscientização da população é cada vez mais
necessária. E, no Brasil, não é diferente. No Estado de São Paulo,
por exemplo, o problema é grave. Os níveis dos reservatórios
estão baixos e exigem a colaboração das pessoas no uso
racional da água.
Desta forma, com atitudes simples no dia a dia, você pode
dar sua contribuição. Veja algumas dicas de como utilizar a água
sem desperdiçar. Seguindo-as, você vai ajudar a melhorar o nível
de nossas represas e ainda economizar na sua conta.
No banheiro
• Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes.
Você economizará de 12 litros de água, em casa, a 80 litros, em
apartamento, durante o mês.
• Não tome banhos demorados.
• Descarga consome muita água. Não use à toa.
• Não utilize a bacia sanitária como lixeira, jogando papel
higiênico, cigarro, etc. Consome-se de 6 a 10 litros de água, ao
acionar a válvula de descarga por seis segundos.

Caixas d`’água, calhas e lajes
Não deixe a água da chuva
acumulada sobre a laje.
Remova folhas, galhos e tudo
que possa impedir a água de correr
pelas calhas.
Mantenha a caixa d’água
sempre fechada com tampa
adequada.

Tonéis e depósitos de água
Mantenha bem tampados
tonéis e barris d’água.
Lave semanalmente por
dentro, com escova e sabão, os
tanques utilizados para armazenar
água.
Lave principalmente por
dentro, com escova e sabão, os
utensílios usados para guardar
água em casa, como jarras, garrafas, potes, baldes, etc.
www.rotadasbandeiras.com.br

Na cozinha
• Limpe bem os restos de comida de pratos e panelas, antes de
lavá-los, jogando tudo no lixo.
• Encha a pia com água e detergente até a metade e coloque
a louça. Deixe-a de molho por uns minutos e ensaboe. Repita o
processo e enxágue.
• Só ligue a máquina de lavar louça quando estiver com
capacidade total.

Rota das Bandeiras, Movidos para Servir.

Na lavanderia
• Deixe a roupa acumular e lave tudo de uma só vez.
• No tanque, feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a
roupa.
• Utilize a máquina de lavar somente quando estiver na
capacidade total. Uma lavadora de cinco quilos consome 135
litros de água a cada uso.
No jardim, quintal e calçada
• Não lave o carro com mangueira. Use balde e um pano.
• Não use a mangueira para limpar a calçada e sim uma
vassoura. Usar a mangueira como “vassoura” durante 15
minutos pode desperdiçar cerca de 280 litros de água.
• Regue as plantas pela manhã ou à noite, para evitar o
desperdício causado pela evaporação.
Cuidado com vazamentos
• Uma torneira gotejando chega a desperdiçar 46 litros de água
por dia, o que representa 1.380 litros por mês.
• Um filete de mais ou menos dois milímetros desperdiça 4.140
litros de água por mês.
• Um filete de quatro milímetros, 13.260 litros de água por mês.
• Um furo de dois milímetros no encanamento, para uma pressão
de 15 m de coluna de água, desperdiça, aproximadamente,
3.200 litros por dia.

Na Rota
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Programa Caia na Rede muda a realidade dos
moradores das cidades do Corredor Dom Pedro

Inclusão digital
para toda a comunidade
Contribuir para a capacitação e o aumento da qualidade
de vida da população inserida nas áreas em que atua é uma
filosofia da Organização Odebrecht. Por isso, desde 2012 a
Concessionária Rota das Bandeiras oferece aulas gratuitas de

informática aos moradores das cidades do Corredor Dom Pedro
por meio do Caia na Rede, programa criado pela Odebrecht em
2004 e que já beneficiou 3,1 mil alunos de 11 cidades da área
concedida à Rota das Bandeiras.
O curso atende toda
a comunidade, com salas
dedicadas a crianças, jovens,
adultos e idosos. Com carga
horária de 40 horas, o programa
oferece aos alunos noções
básicas de informática, com o
uso do Windows, Word, Excel e
Internet. Desde então, pessoas
que nunca haviam tido contato
com computadores passaram a
se relacionar por meio de mídias
sociais e e-mail, organizaram
as finanças de seus pequenos
empreendimentos e aprenderam
a buscar conhecimento utilizando
a internet.
Gente
como
Luciano
Armando Negri. Aos 85 anos, ele
sentia necessidade de se adaptar
aos tempos modernos. “A última
vez que havia mexido em um
Programa oferece noções básicas de
computador já fazia uns 20 anos,
informática aos alunos de escolas municipais
não me lembrava de praticamente
mais nada. O que é moderno me
interessa. Já encontrei um monte
de amigos no Facebook”, orgulhase o aposentado, aluno de uma das
turmas de Atibaia.
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Integração com o conteúdo das salas de aula
O aprendizado não se limita às redes sociais. Em
Cosmópolis, alunos de um curso profissionalizante de padeiro
aprendem a elaborar planilhas para controlar os ingredientes
gastos na produção de pães. O conteúdo interdisciplinar leva
para as salas de informática o que os alunos do 2º ao 9º ano
de Valinhos aprenderam em disciplinas convencionais, como
ciências e matemática.
“O que um professor ensinou sobre História, por exemplo,
vira objeto de pesquisa na aula de informática. O mundo digital é
uma realidade, não há como uma pessoa não estar inserida. Por
isso, o programa Caia na Rede é o nosso carro-chefe dentro da
prefeitura para levar inclusão social a todos”, diz o coordenador
do programa na cidade, César Augusto Gomes.
O programa é feito em parceria com as prefeituras,
responsáveis por ceder o espaço – salas de aula, bibliotecas
ou centros de referência – e os monitores. A Concessionária
banca a reforma do espaço, os móveis, os computadores e a
capacitação dos monitores, feita no Senai.

O programa Caia na Rede até 2017

150

26,8
mil
alunos beneficiados

salas

17

municípios

R$ 3,6 milhões
investidos

Dados atualizados do programa
Cidade
Artur Nogueira
Atibaia
Bom Jesus dos Perdões
Conchal
Cosmópolis
Engenheiro Coelho
Igaratá
Itatiba
Mogi Guaçu
Nazaré Paulista
Valinhos
Rota das Bandeiras, Movidos para Servir.

Salas
2
4
5
4
1
2
3
6
6
1
11

Alunos
340
287
368
464
32
136
259
496
345
48
353
Na Rota
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Motoristas ajudam a
mapear áreas de risco

Amplia participação em
quatro áreas estratégicas

Aplicativo para celular

pretende reduzir o
atropelamento de animais
Com o objetivo de ajudar a diminuir o número de mortes
de animais silvestres atropelados diariamente nas estradas do
Brasil, o oceanólogo Alex Bager idealizou um aplicativo para
smartphones. Trata-se do Urubu Mobile, com o qual os motoristas
podem registrar o incidente e as informações geradas auxiliarão
no planejamento de estratégias de conservação para as espécies
afetadas, além de contribuir em projetos de expansão e construção
de rodovias e ferrovias.
Para utilizar o sistema, já disponível gratuitamente para
celulares e tablets com Android, os interessados farão o download
no Google Play ou no Portal do Centro Brasileiro de Estudos em
Ecologia de Estradas (CBEE) e se cadastrarão por meio do próprio
Urubu Mobile. Assim, quando encontrar um animal silvestre
atropelado, basta fazer uma foto para que a posição geográfica e
a data sejam marcadas automaticamente pelo sistema.
“A ideia é que toda e qualquer pessoa baixe o aplicativo e o
utilize por aí, sejam motoristas de caminhão, taxistas, motoristas
de ônibus ou pessoas que costumam trafegar pelas estradas do
país de um modo geral. Em um mundo cada dia mais ligado nas

redes sociais, estamos estabelecendo a maior rede colaborativa
de monitoramento de fauna que o Brasil já presenciou”, destaca
Alex Bager, professor de Ecologia na Universidade Federal de
Lavras (UFLA).
Mapeamento
Segundo levantamento, as principais vítimas são antas,
capivaras, tartarugas, gambás, gatos selvagens, cachorro-domato e tamanduás. Lançado em abril deste ano, o Urubu Mobile
também permite, com a ajuda de 300 pesquisadores vinculados
ao CBEE, identificar as espécies mais afetadas.
“Queremos ajudar na conservação da fauna selvagem
e só conseguiremos propor ações efetivas para reduzir os
atropelamentos se tivermos informações concretas. É uma forma
de obter um mapeamento confiável para uso no planejamento,
gestão e desenvolvimento de políticas públicas”, reforçou Bager.
O aplicativo foi patrocinado pela Tetra Pak, em parceria com
a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e o TFCA/
Funbio.

empresa consolida atuação
em mobilidade urbana, rodovias,
aeroportos e logística
Criada em 2010, a Odebrecht TransPort, controladora da
Rota das Bandeiras, atua em quatro áreas: mobilidade urbana,
rodovias, aeroportos e logística. Participa de 20 empresas que
geram seis mil empregos diretos e outros 11.500 indiretos e
prestam serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas
e aumentar a produtividade da economia brasileira.

Embraport - Santos (SP)
Rota das Bandeiras - Itatiba (SP)

As nove concessões rodoviárias abrangem 2.400 quilômetros
em sete estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato
Grosso, Paraná e Pernambuco.

Por meio de trem e metrô, transporta diariamente 1,2 milhão
de passageiros nas duas maiores metrópoles do Brasil – São
Paulo e Rio de Janeiro. Quando todos seus projetos estiverem
em plena operação, será responsável pelo deslocamento de 2,4
milhões de pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Em
mobilidade urbana, beneficia ainda seis milhões de passageiros
na capital paulista, por meio da instalação e manutenção de 7.500
novos abrigos de ônibus e 14.700 totens indicativos de parada.

Aeroporto do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)
Super Via - Rio de Janeiro (RJ)
É responsável pelo mais novo terminal portuário privado
do Brasil, no Porto de Santos (SP), a Embraport, que iniciou
operações no ano passado. Em agosto de 2014, a concessionária
formada pela Odebrecht TransPort, Infraero e pela Changi Airports
International, de Cingapura, assumirá a gestão do aeroporto do
Galeão, por onde passam 17 milhões de passageiros.
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